
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/3 

Jednání výboru proběhlo v pondělí 11. 1. 2016 od 20:30 do 22:45 formou skype konference. 

Přítomni byli všichni členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Aleš Marek 

a Jan Novotný. 

1) Úkoly z minulé schůze 

Změna výboru a sídla přes svátky řešena nebyla, pokračovat budou Marek a Novotný. 

Novotný informoval o odezvě na emailovou výzvu potenciálním autorům úloh pro turnaje. 

Hrdina informoval, jak to vidí se zajištěním obsahu MČRL – bude sám tvořit a osloví SČHaK 

a zahraniční autory. Rozhodnutí o zajištění podzimních živých turnajů bylo odloženo. 

K otázce započítávání logické sekce WPF GP do HALAS ligy zazněly logické argumenty 

k oběma pohledům na věc (započítávat pouze competitive úlohy / započítávat vše). Těsným 

poměrem 3:2 výbor rozhodl, že do HALAS ligy 2016 bude každému hráči započítán výkon 

v competitive sekci tří zařazených kol logické WPF GP. 

2) Debata o reprezentaci 

Hlavním bodem programu byla široká debata o záležitostech týkajících se reprezentace na MS. 

Výbor tak reaguje na hlasy hráčů (nejen ve výboru přímo sedících), kteří by uvítali zpřesnění 

pravidel a větší informovanost v této záležitosti. Debata zůstala s otevřeným koncem, k některým 

aspektům jsme se z časových důvodů nedostali, nicméně zatím jsme se shodli na následujících 

principech. 

i. Pro potřeby reprezentace budiž sestavován sezónní žebříček. Jeho smyslem je přehled 

o tom, kdo je adeptem reprezentace (prvních XX hráčů shora – například 20), dalším 

smyslem je relativní srovnání aktuální výkonnosti těchto adeptů (především pro výběr do 

obou CZE-A týmů). 

Žebříček má svůj časový začátek a konec stanovený pro každou sezónu. V principu se 

začíná sestavovat po MS a uzavírá před MS následujícím. Konkrétní termíny a započítané 

akce musí reflektovat lokalitu MS a tedy například potřebu uzavřít nominaci před nákupem 

letenek. 

Do žebříčku budeme každému hráči započítávat průměr YY nejlepších výsledků z turnajů 

HALAS ligy (živé turnaje, MČR a vybraná kola WPF GP, v aktuální sezóně 9 výsledků). 

V případě menší účasti bude každopádně součet dělen číslem YY (například 5). 

Žebříček slouží hráčům, aby měli přehled o tom, jak si stojí; zodpovědným funkcionářům 

pak jako podklad pro nominaci. Nárok na účast vzniká směrem odshora dolů podle 

aktuálních propozic MS a omluvenek výše postavených hráčů, speciální nárok navzdory 

pořadí může vznikat juniorům. 



Pro sezónu končící 11. MS v sudoku a 25. MS v logice na Slovensku budeme sestavovat 

tento žebříček jako betaverzi se zpětným započítáním turnajů počínaje MAČR 2015 

a konče pak MČR 2016. Rozsah pro sezónu další stanovíme nejpozději v září 2016. 

ii. V péči o reprezentaci a k MS jako takovému identifikujeme následující role a jejich náplň.  

Trenér – jeho úkolem hlídat sestavovaný žebříček, komunikovat průběžně s adepty 

reprezentace a v patřičný okamžik navrhnout nominaci (kdo by měl jet a rozdělení do 

týmů), kterou finálně potvrdí výbor HALAS. 

Manažer – jeho úkolem je komunikace s WPF a pořadateli MS s ohledem na pravidla 

účasti, především povolené počty, přihlašování a zajištění dopravy. Ve spolupráci 

s trenérem konzultuje zjištěné s hráči. 

Kapitán – případně kapitáni reprezentačního týmu (ů) při MS samotném. Jeho úkolem je 

péče o tým v podobě shánění informací, opravených zadání, protestů a v rámci možností 

koučování. 

Delegát – zastupuje HALAS (ČR) na jednáních WPF, které probíhají v průběhu MS. 

V minulosti byly všechny tyto role pokryté jedinou osobou a Vítězslav Koudelka zaslouží 

obdiv a dík za to, že všechno zvládal. Sjednocení obou mistrovství a účast záložních týmů 

nicméně nároky zvyšuje a nabízí se, že zmíněné role mohou do budoucna zastávat 1 až 4 

osoby podle aktuální situace. 

3) Různé 

V závěru jsme krátce rozebírali, jak probíhala v minulosti propagace turnajů HALAS ligy a jaké 

formy připadají v úvahu do budoucna, především s ohledem na informování širší veřejnosti. 

Značný potenciál má facebook a nabízí se také různé místní zpravodaje v místech konání. 

Z témat vhodných pro příští jednání jsme kromě dokončení debaty o reprezentaci vytipovali 

problematiku webových stránek sudokualogika, dlouhodobou internetovou soutěž pro juniory 

a problematiku příspěvky – startovné – benefity. 

zapsal Novotný 


